K E R S T Q U I Z K A L F

Kerstkalf stamt uit de invloedrijke Sheresefamilie en is stiermoeder in spe

Puzzelen voor Delta Jamaica
De hoofdprijs van Veeteelts kerstquiz luistert dit jaar naar de naam Delta Jamaica. Het is een roodfactor Fidelitydochter uit dezelfde koefamilie als de fokstieren Willis en Stilist. Jamaica’s roots liggen
uiteindelijk in Amerika, in de Sheresefamilie.
tekst Tijmen van Zessen

Z

e stootte de bekende Etazon Renate
van de troon als hoogste donor binnen het fokprogramma van CRV. Delta
Jacoline is een Shottledochter die zich behoorlijk in de kijker heeft gespeeld op het
donorstation van CRV in Terwispel. De
met 87 punten ingeschreven vaars startte
haar lactatie op het CRV-testbedrijf van
de familie Garritsen uit Laren en kwam
steeds nadrukkelijker in beeld als stiermoeder.
Jacoline produceerde in 305 dagen 9634
kg melk met 4,60% vet en 3,41% eiwit.
Haar merkertest bezorgde haar een uitzonderlijk hoge plus van 100 punten nvi.
Dit effect vloeide voort uit plusjes voor
gehalten en inet en dikke plussen voor
exterieur (+5 punten), levensduur en
celgetal. De celgetalfokwaarde van Jacoline komt uit op 111, een score die
goed overeenkomt met het celgetal dat
ze in de melkput realiseert: over 19
mpr’s bedraagt het gemiddelde celgetal
slechts 22.

Donor dankzij de merkertest
CRV haalde Jacoline na 150 dagen lactatie
terug naar het donorstation in Terwispel
en wil van Jacoline vijf zonen testen, het
maximale aantal in de huidige opzet van
het fokprogramma. Haar eerste kalveren
van Fidelity en Xacobeo komen met gunstige merkerfokwaarden uit de bus en
Jardindochter Jacoline 1 is als pink al donor geweest.
Puzzelaars die de kerstquiz van Veeteelt

foutloos invullen, maken kans op een Fidelitykalf uit Jacoline. ‘Met Fidelity pak je
extra eiwit en Jacoline zelf is torenhoog
voor exterieur en gezondheidseigenschappen, dat maakt haar bijzonder’, vertelt
Jaap Veldhuisen, coördinator voor het
Delta-fokprogramma van CRV. En dat terwijl Jacolines moeder, Veneriete Sylke (v.
O Man), als vaars niet slaagde voor de Delta-test. ‘Ze zette als vaars een leuke productie neer, maar niet goed genoeg om
tot stiermoeder te promoveren. Haar
cvm-status en exterieurscore van 82 punten nekten haar definitief.’ Sylkes natuurlijke dracht van Shottle Delta Jacoline
kwam echter zeer goed uit de merkertest
en promoveerde wel tot donor.
De koefamilie achter het kerstquizkalf –
de Sheresefamilie – is van origine Amerikaans. In de jaren tachtig zocht het Etazon-project naar potentiële stiermoeders
in Noord-Amerika. Jacob Chardon verwierf Crimson-Lane Bell Sherese en liet
haar spoelen met Blackstar, Southwind
en de minder bekende Edgemead Money
Maker Major. Deze laatste stier werd uiteindelijk geen echte ‘moneymaker’, maar
in combinatie met Sherese staat hij wel
aan de basis van Etazon Hyde.
Jan Roetman uit Kampen kocht Hyde op
een Etazon-veiling in Nederland: ‘Ze was
het meest aansprekende kalf van drie
volle zussen. Haar moeder, Bell Sherese,
had 82 punten, maar ik vond dat ze meer
verdiende. Ik zag Sherese tijdens een studiereis in Noord-Amerika, het was een
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kast van een koe, terwijl de Bellfokkerij in
die tijd het imago had van kleine koeien.
Ze kwam uit een doorgefokte familie die
al vaker stieren had geleverd.’ Hyde zou
aan de basis staan van een wijdvertakte
familie in Nederland, waar fokstieren als
Willis en Stilist uit voortgekomen zijn.
Op het bedrijf van Jan en zijn zoon Jan
Anne Roetman bestaat de helft van de
veestapel uit nakomelingen van Hyde. De
foktechnisch meest actuele is Veneriete
Goldwins Star. De 86 punten Goldwyndochter produceerde in haar vaarzenlijst
in 373 dagen 10.366 kg melk met 5,06%
vet en 3,84% eiwit. Ze is de hoogst gemerkerde Goldwyndochter van Europa, zowel op Amerikaanse basis als op nvi-basis. Haar volle broer Veneriete Tempo is
als InSire-stier al benut als stiervader en
was bij CRV enige tijd de hoogste stiervader voor nvi. Binnenkort gaat de eerste
zoon van Goldwins Star zijn testperiode
tegemoet, een vroege nazaat van Lewis.
Roetman spoelde de Goldwyndochter
ook met Bowser (v. Boliver), Fidelity, Lonar en Eminem (v. Eminenz).

Stiermoederpotentie
Goldwins Star is een dochter van Veneriete Oman Seppie, de volle zus van Sylke.
Seppie is de moeder van Tempo en een
derdekalfskoe met ruim 43.000 kg melk
op de teller met 4,39% vet en 3,62% eiwit. Naast Sylke en Seppie is er nog een
volle zus: Sonate. ‘Op dit moment staat
Sonate er qua exterieur het beste voor’,
zegt Jan Roetman. ‘Ze is 87 tot 88 punten
waard en de fraaiste van de drie zusjes. Ik
heb van haar nog een Destryzoon die
voor een buitenlandse ki gemerkerd
wordt.’
In totaal zijn van Sonate en Seppie samen
zeker vier zonen in opfok. Vorig jaar zette CRV zonen in van Goldwyn, Roumare
en Apina Fortune. Twee volle broers van
Sonate, Seppie en Sylke slaagden helaas
niet voor hun fokstierexamen. Wel staat
een Lancelotzus van de O Mans aan de
basis van de met 86 punten opgenomen
Mascol Soraya, die bij Roetman ook onder contract staat. Sylke, de grootmoeder
van het kerstkalf, staat bij Ad Westeneng
in Kockengen. Haar Supportpink is foktechnisch in beeld en drachtig van een
InSire-stier.
De winnaar van Delta Jamaica heeft een
kalf met stiermoederpotentie. Een kalf
dat zich kenmerkt door een genenmix
van topexterieur, topgezondheid en topeiwit. Tot die tijd is het nog aan haar
moeder Jacoline. Veldhuisen: ‘Als Jacoline gezond blijft, durf ik te stellen dat ze
over een jaar nog steeds donor is.’ l
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